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1. Styreleders kommentar 
 
I 2010 har styret i Østfold legeforening fortsatt arbeidet med å være en støtte for 
medlemmene i form av deltagelse i regionsutvalg, landsstyre og avholdt styremøter ca. 1 
gang pr. måned gjennom året.  
 
Vi har fremdeles ikke kunnet gjenoppta arbeidet med oppmerksomhet mot forskrivning av A 
og B preparater, men vil jobbe med dette fra jan 2011. 
 
Våre web-sider har heller ikke i år blitt oppdatert så ofte som vi har ønsket. Vi har startet et 
samarbeid med legeforeningen sentralt i forhold til dette og oppdaterer om de viktigste 
hendelser. Min Side, i regi av Legeforeningen sentralt, er viktig å benytte, og vi oppfordrer 
medlemmene til å benytte seg av denne i tillegg til Legeforeningens hjemmeside. 
 
Alle lokalforeningslederne samarbeider for å sikre at vi yter mest mulig like tjenester over 
hele landet.  
 
2011 vil bli et år i 125 års jubileets tegn for Legeforeningen sentralt. 
Planlegging av nytt sykehus på Kalnes er kommet et godt stykke på vei. 
Her gjøres det en stor innsats fra våre tillitsvalgte på sykehuset .  
 
Takk ellers til alle dere som er med på å gjøre en innsats for vårt arbeidsmiljø, våre kolleger 
og den faglige utviklingen! 
 

Kristin Karstad 

 
2. Medlemmer 
 
Medlemstallet har økt med 10 personer fra 2009 til 2010. 
  

 YLF LSA OF AF PSL NAMF LVS SUM 

2001 181 31 238 182 50 25 1 720 

2003 209 29 241 209 62 20 2 772 

2004 220 29 259 214 65 19 1 807 

2005 236 31 253 218 68 19 1 826 
2006 254 33 256        227 72 20 1 863 

2007 239 33 268 246 82 16 3 887 

2008 261 31 287 261 90 20 2 952 

2009        284          29        302        284          90          25            1      1015 
2010       284 35       302 287 91         25           1 1025 

 
 

 
3. Styre og utvalg 
 
Styret i Østfold legeforening 1.9.2009 til 31.8.2011 består av: 
 

Navn Verv Representerer 

Kristin Karstad Leder Årsmøtevalgt 

Barbro Kvaal Nestleder Årsmøtevalgt  
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Guro Steine Letting Medlem Årsmøtevalgt 

Halvard Bø Kasserer LSA 

Jon Lunde Medlem OF 

Jan- André Alstad-Olsen Medlem AF 

Tone Eriksen Medlem Namf 

Vibeke Dons Wankel Medlem  PSL 

Jens Kristian Lind-Larsen Medlem  Ylf 

Kamaran Karadhy Vararmedlem Årsmøtevalgt 

Kjell Ingar Bjørnstad Varamedlem OF 

Jens Smith-Sivertsen Varamedlem Namf 

Per Efskind Varamedlem PSL 

 

 
Landsstyrerepresentanter Østfold 2009 - 2011 
 
Frem til 31.8.2009:  
Leder Tone Eriksen  
Vararepresentant: Kristin Karstad  
 

Fra 1.9.2009:  
Leder Kristin Karstad  
Vararepresentant: Guro Steine Letting 

 
Kurskomité 2009 - 2011 
 
Ivar Udnæs, leder 
Jan Lorentzen 
Margrethe Hansen 

 
Valgkomité 2009 - 2011 
 
Ragnar Dahle 
Hilde M. Hoel 
Erlend Solberg 
 

Støttegruppe for leger i Østfold 
 

Bengtsson, Helge Medlem Moss Hudlegekontor 
  

69246500 

Hauge, Asbjørn Barth Medlem Fredrikstad legesenter AS 
 

69955010 

Johnsen, Alf Stausland Medlem Askim legesenter DA 
 

69819600 

Mella, Bjarne Medlem SØ HF, Seksjon for blodsykdommer 
 

69860000 

Nilsson, Finn 
 

Medlem Ørebekk legesenter 69328600 
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Spenning, Anne Bente 
 

Medlem SØ HF, Medisinsk avdeling 69860000 

Valen, Marit Elise Medlem Villa Roll, Moss 
 

69270766 

Vedal, Steinar O. Medlem NAV, Halden 
 

90520348 

 

 
Foreningens sekretær og adresse (som også er foreningens adresse) 
 
Marianne Rask, Smertuveien 7, 1672 Kråkerøy .  
Mobiltelefon: 934 92 024  –  E-post: oelf@online.no 
 

 
4. Østfold legeforenings formål 
 
Avdelingen skal medvirke til å fremme Den norske legeforenings formål som er: 
 

1. å virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer 

2. å fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske interesser 

3. å fremme legeutdanningen og medisinsk vitenskapelig virksomhet 

4. å fremme tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse 

5. å arbeide med helsepolitiske spørsmål 
 

 
5. Styrets arbeid 

 
Styret har i 2010 hatt følgende saker til behandling: 
 
Karkirurgisaken  
Denne skapte debatt i foreningen og ikke minst i sykehusene og i mediene  Vi sendte 
en uttalelse til adm dir for HSØ der vi støttet fortsatt lokale spesialister i denne grenen 
 
Østfoldsykehuset 
Det nye sykehuset i Østfold har stått på agendaen. 
 
IA-arbeidet i Østfold 
Styret har også i 2009, som en følge av det formaliserte samarbeid mellom arbeidslivets 
parter, NAV og Dnlf engasjert seg i dette arbeid og har deltatt i samarbeidsmøter og som 
innledere ved kurs og seminarer. 

 
Deltagelse i møter 
Ledersamling Dnlf (leder) 
Landsstyremøtet Dnlf (leder) 
Regionsutvalget (leder) 
Fylkesutvalgsmøte IA – ikke deltatt denne perioden 
Styringsguppe for interkommunalt overgrepmottak i Østfold – har ikke deltatt denne perioden 
Fagakademiet. En virksomhet som eies av legeforeningen og KS og som utvikler og holder 
kurs for ansatte i offentlig virksomhet ( leder) 
Overgrepsmottaket i Østfold , leder har deltatt i styremøter 

 
Høringer 
Styret har ikke sendt inn høringsuttalelser til legeforeningen om de  følgende  
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Utkast til policynotat om Alkohol vår største rusutfordring. Dette er støttet av alle som har 
sendt i svar.  
 
Høring endring av forskrift av 14.august 2003 nr.1053 om omsetning mv. av visse reseptfrie 
legemidler utenom apotek (LUA-Forskriften) 
 
Nasjonal helse og omsorgsplan. Leder i foreningen deltok på lederkonferanse i nov. 2010 
der saken ble grundig debattert og innspill ble gitt Legeforeningen sentralt da. 
 
Styret har sendt høringsuttalelse i følgende saker 
 
Landsstyresak - Lovendringer - Forslag fra Oslo legeforening om å kunne skrive ut 
ekstrakontingent for lokalforeningene - § 3-4-5 
 
Policynotat om utdanning i lavinntektsland 
 
Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistere og medisinske 
kvalitetsregistere 
 
Landsstyresak - valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøtet i 2013 
 
Revisjon regler for legeforeningens forhandlingsvirksomhet 
 
Landsstyresak - Endring av Forretningsorden for landsstyremøtet i 2010 
 
Landsstyresak - Forslag om nedleggelse av regionsutvalg 
 
Forslag om endring av Retningslinjer for kurs i relasjon til legers videre og etterutdanning 
 
Landsstyresak - Lovendringer - Forslag fra Norsk forening for allmennmedisin om å kunne 
skrive ut ekstrakontingent medlemmer i fagmedisinske foreninger som ikke er spesialist - § 
3-6-5, 1. ledd. 

 
Årsmøtet avholdt 24. august 2010 
Tema på årsmøtet var ”Måtehold i grådighetens tid” Kåseri ved Henrik Syse. 
Det ble godt mottatt av foreningens ca 40 medlemmer som hadde møtt opp 
 
Årsmøtet ble ledet av Petter Brelin på en utmerket måte.  
Det var ingen valg  
 
Ca 30 personer deltok i årsmøtets etterfølgende middag. 
 
 

6. Regnskap 

 

Regnskapet for 2010 er etter krav fra legeforeningen sentralt satt opp som et 
aktivitetsregnskap – noe som innebærer en litt annen måte å gruppere inntekter og 
utgifter på enn tidligere da en benyttet resultatregnskap. Regnskapet inkluderer 
inntekter og utgifter knyttet til virksomheten til forenings kurskomité. 
 
Aktivitetsregnskapet viser et negativt resultat på kr. 22.968. Til sammenligning viste 
regnskapet for 2009 et positivt resultat på kr. 99.279. Hovedårsakene til dette er 
 



Østfold legeforenings årsmelding 2010  side 6 

 

- økte utgifter til praksiskompensasjon til tillitsvalgte for deltagelse i lokale 
forhandlinger 

- økte administrasjonskostnader, bl.a. til porto og utsendelse 
- reduserte finansinntekter (fjoråret inkluderte inntekter på salg av aksjer) 
 
For øvrig er det verdt å merke seg at kurskomiteens virksomhet i 2010 har gått med 
et overskudd på nærmere kr. 50.000. 
 
Årets resultat er belastet foreningens formålskapital som dermed er redusert fra  
kr. 1.368.664 til kr. 1.345.695 ved utgangen av 2010.  
 
Regnskapet finnes på eget vedlegg. 
 
 
7. Årsrapporter  yrkesforeninger/kurskomitéen 
 
Årsrapport OF Østfold 2010 

 
Et år uten de store aktiviteter. Forhandlingene gikk relativt greit, hvor Of’s resultat synes å ha 
blitt nokså likt med øvrige sykehus. Lite eller ingen endring i overenskomstens tekstlige 
deler, noe som kanskje tyder på at både vi og arbeidsgiver er fornøyd. 
 
Andre aktuelle saker siste år har vært oppfølging av planene for nytt sykehus, som ser ut til å 
gå sin gang, men hvor det fortsatt vil være behov for faglig oppfølging og ”påtrykk”.  
Etablering av et sykehus som viderefører to-deling mellom Kalnes og eksisterende arealer i 
Moss, vil bety en ekstra ufordring når det gjelder utvikling av solide faglige miljøer. 
 
1/2-2011 
Jon Lunde 
HTV - Of 
 
Årsrapport PSL Østfold 2010 
    
PSL representant: Vibeke Dons Wankel 
Vararepresentant: Per Efskind.  
                             
Møte: 
13. april ble det avholdt møte på Marché Vest med Tone Eriksen fra Arbeidstilsynet mht. 
pålagt tilknytning til Bedriftshelsetjeneste.  
 
Det er gjort tilsetting i en 100 % hjemmel i kirurgi/urologi. 
 
PSL’s representant er alltid med på intervjuene og samarbeider om tilsettingen sammen med 
fagsjef Anne Selstad i Helse Sør-Øst. Det er et godt samarbeid mellom partene.  
 
Moss 01.02.2011 
 
Vibeke Dons Wankel 
Tillitsvalgt PSL Østfold 
vdwankel@online.no 
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Årsrapport 2010 Yngre Legers Forening, Østfold Legeforening 
 
2010 har vært et innholdsrikt og spennende foreningsår lokalt og sentralt. Vi opplever at 
Yngre Legers Forening (YLF) blir tatt på alvor med reell innflytelse og påvirkningskraft i 
Sykehushverdagen. Tett og godt samarbeid med Overlegeforeningen (Of) bidrar til en samlet 
Legeforening innenfor sykehusets mange vegger. 
 
Det er avholdt fire tillitsvalgssamlinger i SØHF m/ representanter for nært sagt alle 
avdelingene i Sykehuset. Møtene fungerer som forum for oppdateringer og innspill til videre 
foreningsarbeid.  
 
I mars 2010 ble det avholdt 2 dagers Trinn 1 kurs for medlemmer av YLF m/ fokus på 
avtaleverk og Legeforeningens arbeid for faste legestillinger også til Leger i Spesialisering 
(LIS).  
 
30.september 2010 gikk det ut pressemelding fra Helse og omsorgsdepartementet v/ 
minister Strøm-Erichsen at helseforetakene skulle jobbe for LIS inn i faste stillinger. Dette er 
en stor seier for YLF og et langt steg bort fra dagens praksis med midlertidige stillinger til 
Leger i Spesialisering. 
 
YLF har vært representert og aktivt deltatt i forarbeidet til nytt Østfoldsykehus på Kalnes 
2015. Vi ser frem til samlokalisering og nye arbeidslokaler i fremtiden. 
 
04.02.11 
Jens Lind-Larsen 
FTV YLF 

 
Årsrapport NAMF Østfold 2010 
 
Tillitsvalgt: Tone Eriksen  
Vara:         Jens Smith-Sivertsen 
 
 
Medlemstallet er stabilt. Arbeidsmarkedet for arbeidsmedisinere i Østfold er fortsatt lite. Selv 
om bransjeforskriften er utvidet og godkjenningsordning for bedriftshelsetjeneste er innført er 
det få utlyste stillinger for arbeidsmedisinere i fylket.  
 
Det har ikke vært arrangert medlemsmøter for NAMF sine medlemmer i Østfold i 2010.  
 
Utdannelseskapasiteten har økt i 2010, flere stillinger er opprettet på de arbeidsmedisinske 
avdelingene i landet.    

NAMF sin medlemsundersøkelse om lønns- og arbeidsvilkår i 2009 ble presentert i 
Ramazzini nr. 2 i 2010. Tallene kan også fås ved å kontakte tillitsvalgt. 

 
Moss 13.2.2011 
Tone Eriksen 

 
Årsmelding - Leger i Samfunnsmedisinsk Arbeid (LSA) Østfold 2010 
 
Tillitsvalgt:  Kommuneoverlege Halvard Bø 
 Helsekontoret, Jac.Blochs gt. 4, 1776 Halden 
 halboe@halden.net 
 

mailto:halboe@halden.net
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Varatillitsvalgt:  Kommunelege Barbro Kvaal 
 Trøgstad kommunale legekontor, Postboks 96, 1861 Trøgstad 
 b.e.kvaal@samfunnsmed.uio.no 
 
 
LSA hadde ved utgangen av 2010 til sammen 35 medlemmer i Østfold fylke. Dette er en 
gledelig oppgang på 6 medlemmer fra i fjor. Avdelingen har pr. i dag ikke en oppdatert liste 
over medlemmenes e-mail adresser og kommunikasjon med medlemmene skjer derfor 
gjennom vanlig post.  
 
Aktiviteten i foreningen har i 2010 – som de foregående år – stort sett begrenset seg til at 
den tillitsvalgte har deltatt aktivt i Østfold legeforenings styre og fremmet LSA’s synspunkter 
der når dette har vært relevant. Tillitsvalgt er kasserer i lokalforeningen. 
 
De lokale lønnsforhandlingene høsten 2010 synes å ha forløpt fredelig. Den tillitsvalgte var i 
år ikke involvert i forhandlingene i noen av kommunene i fylket. De få tilbakemeldingene som 
har kommet fra kommunene, har gått på at en har vært rimelig fornøyd med det en har 
oppnådd.  
  
Det har vært vanskelig å finne en avløser til vervet som tillitsvalgt for foreningen. Dersom 
noen kunne tenke seg å ta over eller vet om noen som kunne tenkes å være interessert, ta 
kontakt med undertegnede. Det er et interessant verv og gir mulighet for deltagelse i fora 
som er helt sentrale i utformingen av morgendagens samfunnsmedisin.  
 
Halden, 12.februar 2011 
Halvard Bø 
LSA Østfold  

 
Årsrapport fra Allmennlegeforeningen i Østfold 2010 
  
 Ved årsmøtet i allmennlegeforeningen 2009  ble Jan-Andre Alstad-Olsen utpekt til 
midlertidig leder , og senere valgt formelt til leder-og  1. Landsråd i Allmennlegeforeningen 
1.vara:Jørn Gilberg (Sarpsborg)  
 
 Allmennlegeforeningen har deltatt på alle de fleste styremøter som er avholdt i Østold  
legeforening i periodenf rem til sommeren,men ikke høsttermin grunnet sykdom. Leder  
deltok på Allmennlegeforeningens ordinære landsråd og på Norsk forening for 
allmennmedisins årsmøte vår 2010 på Lillehammer.  
  
Østfold allmennlegeforening har markert seg i presse om sykefravær og om røking,kulde og 
synstester Det har vært diskutert mellom tillitsvalgte samarbeide i forbindelse med 
samhandlingsreformen i de ulike kommuner. Dertil har leder deltatt i ØLF`s høringsuttalelser. 
  
Det har vært  organisert møtevirksomhet mellom kommunetillitsvalgte i perioden, og det er 
planlagt mer rutinemessig møtedannelse for å styrke tillitsvalgtapparatet og kontinuiteten I 
dette. 
 
Tillitsvalgt i Rakkestad -Anne M.Thorsen : ameretet@online.no  
Tillitsvalgt i Trøgstad - Søren Larsen : soren.larsen@c2i.net  
Tillitsvalgt i Fredrikstad- Jan-André Alstad-Olsen alstadolsen@google.com  
Tillitsvalgt i Fredrikstad: Christina Fredheim: christinafredheim@hotmail.com  
Tillitsvalgt i Moss: Morten Dag Nilsen (?)  
Tillitsvalgt i Rygge: Rikard Rupar : rikard_rupar@hotmail.com  
Tillitsvalgt i Råde :Gaute Christensen : gautechristensen@gmail.com  
Tillitsvalgt i Sarpsborg: Jørn Gilberg : jorngilberg@hotmail.com  

mailto:b.e.kvaal@samfunnsmed.uio.no
mailto:ameretet@online.no
mailto:soren.larsen@c2i.net
mailto:alstadolsen@google.com
mailto:christinafredheim@hotmail.com
mailto:rikard_rupar@hotmail.com
mailto:gautechristensen@gmail.com
mailto:jorngilberg@hotmail.com
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Tillitsvalgt i Halden : Roger Lando  : 
Tillitsvalgt i Halden :Petter Brelin : petter.brelin@gmail.com  
Tillitsvalgt I Hobøl: Heike Simensen, fastlege Hobøl kommune: heike@nilsdahl.ne 
  
 
Fredrikstad 08.03.2011 
 
Jan-André Alstad-Olsen 
Leder i allmennlegeforeningen 
  

 
Årsrapport Kurskomiteen Østfold 2010 
 
Kurskommiteen består av 3 medlemmer: 
 
Margrethe Hansen, Jan Lorentzen og Ivar Udnæs (undertegnede). 
 
Vi har en flat organisering og er meget godt innarbeidet i forarbeid og arrangering av tellende  
kurs for spesialiteten i allmennmedisin. 
 
I løpet av 2010 har vi hatt hyppig kontakt i form av møter, telefoner, sms og e-post i  
forbindelse med strukturering og arrangering av kursene.  
I tillegg har leder fått et økende antall forespørsler fra kolleger i Østfold om kursarrangering, 
søknadsprosedyrer og faglig relevans for allmennlegene i fylket. 
 
Det ble avholdt 2 kurs i 2010: 
Februar; Emnekurs i sykehjemsmedisin i samarbeid med overlege Ø Almås, 
November; Emnekurs i urologi 
Alle kurs var fulltegnede. 
Vi arbeidet med 2 andre kurs, men de kunne ikke arrangeres grunnet problem med å få den 
faglige biten på plass fra respektive avdelinger på SØ 
 
Årsregnskapet for kurskomiteen sendes separat. 
 
 
Skjeberg 3.3.11 
 
Ivar-H.Udnæs 
Leder,kurskommiteen 

 


